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Borta bra men hemma bäst för svenska 
semesterfirare 
 
Det är inte bara utländska storstäder som lockar svenska turister. På listan över de 
populäraste resmålen ligger Stockholm på andra plats efter Bangkok, men före 
utländska trendorter som London, Barcelona och New York. Även Göteborg placerar 
sig före ett populärt resmål som t.ex. Rhodos visar sökresultat från PriceRunner.se, 
Sveriges ledande konsumentguide för pris- och produktjämförelser. 
 
Långt ifrån alla svenskar har beslutat vad de skall göra på sin sommarsemester. För att se 
vilka resmål som är populärast bland svenska sommarturister har Pricerunner i samarbete 
med Travellab tagit fram statistik över vilka resmål som är populärast just nu. Intresset för 
svenska städer är stort och Stockholm ligger på 2:a plats och Göteborg på 18:e plats. 
 
Oavsett vart man ska åka på sin semester är det ofta två grundregler som gäller för att få 
semesterkassan att räcka längre;  
1) planera i god tid för att få tag i riktigt biliga resor  
2) jämför priser innan du handlar – t.ex. på http://se.pricerunner.com/t/21/Resor. 
 
- Men även sista minuten-resenärer kan hitta billiga flygbiljetter. Just nu kan man flyga tur 
och retur från Malmö eller Göteborg till huvudstaden Stockholm för under tusenlappen, 
säger Victor Dahlborg, marknadschef på PriceRunner.  
 
Att fira semester utomlands är ändå en dominerade trend visar resultat från PriceRunner. 
 
- Chartersökningarna har senaste veckorna gått upp med 217% i förhållande till april och 
det lär fortsätta öka ett tag till, säger Marcus Nyman, VD på Travellab.com. 
 
Populäraste resmål just nu: Restips inför/under/efter semestern 

 
1. Bangkok  
2. Stockholm 
3. London  
4. Barcelona 
5. New York  
6. Paris  
7. Malaga  
8. Istanbul  
9. Aten  
10. Rom 
11. Antalya 
12. Split  
13. Kairo 
14. Amsterdam  
15. Köpenham  
16. Alicante  
17. Nice 
18. Göteborg   
19. Sarajevo  
20. Rhodos 

 

 
1. Underrätta grannar och vänner om att du skall vara 

borta. Fråga om hjälp med att tömma brevlådan, vattna 
blommor mm. 

2. Ha timers på lamporna – det kan undvika inbrottsförsök. 
3. Glöm inte göra uppehåll på dagstidningen 
4. Har du rätt reseförsäkring? Kolla även med din 

hemförsäkring – ibland täcker den mer än man tror. 
5. Kontrollera ditt bagage noga efter det att du kommit 

fram. Anmäl direkt om det uppstått någon skada. 
6. Tänk igenom dina uttag av kontanter via ditt kreditkort. 

Ofta får du betala avgifter på varje uttag.   
7. Skall du hyra bil? Stäm av vad självrisken är för mindre 

skador.  
8. Skall du handla hemelektronik eller andra 

sällanköpsvaror utomlands? Se till att du får garantier 
som även gäller för Sverige. 

9. Det kan vara smart att köpa ett lokalt kontaktkort för 
mobilen, om ni är flera som kommer ringa varandra 
inom landet. 

10. Se till att vara rätt vaccinerad. 

http://se.pricerunner.com/t/21/Resor
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För mer information 
Victor Dahlborg, marknadschef Pricerunner, mobil 0709-25 35 95. 
Email: victor.dahlborg@pricerunner.com 

 
Om PriceRunner 
PriceRunner är den ledande konsumentguiden för pris- och produktjämförelser. På ett och samma ställe listas de lägsta 
priserna, flest kundrecensioner och det största utbudet av produktinformation. Företaget har verksamhet i Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Österrike och USA. C:a 6 miljoner unika användare utnyttjar varje månad 
PriceRunners tjänst. Vi uppdaterar c:a 12 miljoner priser varje dag och jämför priser på produkter som TV-apparater, 
mobiltelefoner, digitalkameror, mp3-spelare, bärbara datorer och vitvaror, till bredband, resor och kontaktlinser. 
PriceRunner listar även – till skillnad från andra jämförelsesajter – priser från fysiska butiker. Företaget grundades 1999 
och har sitt huvudkontor i Stockholm. PriceRunner förvärvades i augusti 2004 av det amerikanska online-
marknadsföringsbolaget ValueClick, Inc. (Nasdaq: VCLK). För ytterligare information, vänligen besök 
http://se.pricerunner.com/.  
 
Den här releasen innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling som kan komma skilja sig från 
verkligheten. För detaljerad beskrivning se Forward looking statement disclaimer på 
http://se.pricerunner.com/pressrum.html.  
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